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موجز تنفيذي

يغطي تقييم ال حافظة القطرية إلندونيساااااايا جميع عم يات البرنامج خالل الفترة  ،9002-9002جنبا لال جنب مع ااسااااااتراتي ية
القطرية ل فترة  .9005-9000و و يقيم الموالمة والتموضااع ااسااتراتي ي للبرنامج؛ وال وامل الداخ ة في عم ية اتخاذ القرار لديه
ونوعيتها؛ وأدال الحافظة ونتائ ها .وتشكل تنمية القدرات موضوعا ً مركزيا ً في الحافظة.
وقد شااااهدت ندونيساااايا خالل الفترة المساااات رضااااة تغييرات سااااري ة واتت دت عن التحديات وااحتياجات والفرص التي يواجهها
البرنامج عموماً في م ظم الب دان .ع ال أن البرنامج نفسااااااه كان يتغير ذ انتقل من الم ونة الغذائية لال المساااااااعدة الغذائية ،ومن
ال وجسااااااتيات لال تنمية القدرات ،ومن الحاجة أساااااااسااااااا ً لال المهارات التقنية لال الحاجة لال قدر مماةل ع ال األقل من المهارات
ااستراتي ية والمؤسسية المناسبة لهذا السياق.
وع ال الرغم من أن المكتب القطري كان ي اني من نقص حاد في الموارد – األمر الذي أساااااال تالضااااارورة لال األدال – فإنه حقم
تقدما ً اسااتراتي يا ً له أ ميته .فقد حول أدوار البرنامج وصااورته وعزم من أ مية الحافظة تالنساابة لالحتياجات اإلنسااانية واإلنمائية
في الب د ،محققا ً الموالمة المتزايدة مع الخطط والسياسات الوطنية.
ع ال أن الدعم الذي قُدم لهذا التقدم ااسااااتراتي ي لم يتساااام تنف
حين أن ت ض الم اات شهدت تقدما ً جيدا ،تما في ذلك تح يل شا شة األو ضاع ور سم خرائطها والتغذية المدر سية ،فإن ال ادات
القدر من الف الية ت ااااورة متماة ة في جميع جوانب الحافظة .ففي

التشغي ية القديمة استمرت وواصل البرنامج انخراطه المباشر في توريد األغذية ع ال الرغم من وجود تدائل أفضل .وتمثل التحدي
المركزي أمام تكييف ال م يات مع ااساااتراتي ية في اساااتخدام نماذة أولية ل رتط تين التنفيذ الميداني ال اااغير النطاق وتين اعتماد
التنفيذ ع ال نطاق كبير وذلك من خالل الدعوة .وكانت ف الية الحافظة في تحقيم ذا الرتط الحيوي محدودة تساابب عدم كفاية تنمية
القدرات التقنية وعدم كفاية جهود الدعوة.
وارتبط تذلك تحد آخر تمثل ت دم كفاية التركيز ع ال الكفالة في ت اااميم اساااتراتي يات النماذة األولية وتنفيذ ا ورصاااد ا .ولم يكن
أدال الحافظة جيداً وفم م يار الكفالة الضيم الذي تمكن التقييم من تطبيقه.
وقد أدذ ذان التحديان المت قان تالنماذة األولية لال ضااا اال ااساااتدامة التقنية وااساااتراتي ية لنواتج الحافظة ككل مع أن تح يل
شاشة األوضاع ورسم خرائطها حقم نتائج مستدامة استراتي يا.
ويتضمن التقييم تسع توصيات تت م تما ي ي )0 :ميادة الوضوح في استراتي ية أنشطة تنمية القدرات المؤسسية ونماذجها األولية؛
 )9و )2ميادة الت مم في استراتي يات كل نموذة من نماذة التدخالت المت

ة تتنمية القدرات ،والدعوة ،والتوعية؛  )6توفير قدر

مماةل من الموارد ل تغذية المدرساااية وألنشاااطة تغذية األم والطفل؛  )5البحوث المت قة تتحساااين اساااتراتي يات تغذية األم والطفل؛
 )4ت ديل نظم الرصاااد واإلتالي في البرنامج تحيث تتاللم مع أنواع ال مل ال اري حالياً في ندونيسااايا؛  )7الحفاظ ع ال قدر أدنال
من الحضااور التشااغي ي ل مكتب القطري؛  )8وقف مدادات األغذية وتومي ها في ندونيساايا ما عدا حاات الطوارئ من المسااتوذ
2؛  )2تقدير ف الية أنشطة المساعدة الغذائية التي يقدمها البرنامج مقاتل نشال األصول من حيث التكاليف ،واستدامة ذل األنشطة،
و مكانية تكرار ا ،تغية تحديد ما ذا كان ااستمرار تها مبررا.
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مشروع القـرار
يحيط الم



ع ما تالوةيقة ”تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية إلندونيسيا ()WFP/EB.1/2015/5-D( “)9002-9002

ورد اإلدارة ع يه الوارد في الوةيقة  ،WFP/EB.1/2015/5-D/Add.1ويحث ع ال اتخاذ مزيد من اإلجرالات تشأن التوصيات
مع مراعاة ااعتبارات التي أةار ا الم



أةنال مناقشته.

ذا مشروع قرار ،ولالطالع ع ال القرار النهائي الم تمد من الم

 ،يرجال الرجوع لال وةيقة القرارات والتوصيات ال ادرة في نهاية الدورة.
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مقدمة
سمات التقييم
-0

يغطي تقييم الحافظة القطرية جميع عم يات البرنامج في ندونيساااااايا خالل الفترة  ،9002-9002جنباً لال جنب مع
ااساااتراتي ية القطرية ل فترة  .9005-9000ويتضااامن تقديراً لموالمة البرنامج وتموضااا ه ااساااتراتي ي في ندونيسااايا،
وال وامل الداخ ة في عم ية اتخاذ القرار لديه ونوعيتها؛ وأدال الحافظة ونتائ ها .وقد أجريت األعمال الميدانية الخاصااااااة
تالتقييم خالل أتريل/نيسااان  9006وشاام ت ميارات لال المواقع في مقاط تين ،ومناقشااات م موعات تركيز ،ومقاتالت مع
 060شخ ا ،واست راضاً وةائقيا ً واسع النطاق.

السياق
-9

ندونيسايا ت د كثير الساكان وشاديد التنوع حقم تقدما ً نمائياً مد شاا ً وأصابا ا ن ي انف كب د من ت دان الشاريحة الدنيا
من الدخل المتوسط .ع ال أن ت ض مقاط اتها الـ  – 22من قبيل نوسا تينغارا تيمور ونوسا تينغارا تارات – أكثر فقراً تكثير
من المتوساااااط الوطني .و ناك ميادة في تفاوت الدخول .ففي الفترة  ،9009-9000كانت نسااااابة األسااااار التي يمكنها الوفال
تاحتياجاتها من المغذيات ا تت اوم  95في المائة فقط من األ سر في نو سا تينغارا تيمور ،تالمقارنة تن سبة  80في المائة من
األسر في سوراتايا الحضرية )1(.وتقع ندونيسيا في منطقة تكتونية نشطة (صحائف قشرتها األرضية غير مستقرة) و ي
تحتل المرتبة الخامساااة في قائمة الب دان من حيث تأةر ا تالكوارث الطبي ية .كما أن لتغير المناخ تأةيراً كبيراً ع ال شااااشاااة
األوضاع فيها.

-2

وفي حين أن نقص التغذية ا يزال يمثل تحدياً كبيراً – ذ ت غ م دل سااااااول التغذية الحاد ال ام  09.0في المائة وم دل
التقزم  27.9في المائة  -فإن "ال بل المزدوة" المتمثل تسااول التغذية آخذ في التزايد :ارتف ت نساابة البدانة تين البالغين من
 02.2في المائة عام  9007لال  02.7في المائة عام .9002
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وقد أدذ ت نيف ندوني سيا كب د متو سط الدخل ف ضال عن التقدم ااقت ادي الوطني والو ضع المالي ل حكومة وميادة
تم كها ل م ية اإلنمائية (انظر الفقرة  ،)00لال عادة تشااااااكيل التمويل اإلنمائي و عادة تقدير أدوار وميزانيات الوكاات
الدولية من قبيل البرنامج .ومنذ عام  ،9000أخذ في التراجع جمالي المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة لال ندونيسيا.

-5

وفي حين أن القادة الوطنيين م تزمون تالنمو المنه ي المنتظم ،فإن حكومة ندونيساااااايا ا تزال ت اني من الضاااااا ف
واافتقار لال القدرات في كثير من الم اات وارتفاع م دل تبدل ال ام ين فيها .ويؤدي ان دام المرونة في الهياكل المؤسسية
لال خفض قدرة الحكومة ع ال التكيف مع األحوال المتغيرة .وتحد نظم اإلدارة والمسااااااللة المالية من طرق تمويل البرامج.
وتقيد ياكل تس ا ساال المسااؤولية وعم يات اتخاذ القرار التي ي ا ب ع ال الغرتال فهمها أنشااطة الدعوة وتتط ب اس اتثمارات
طوي ة األجل في تنال ال القات .وأسفر الشروع في عم ية امركزية كبيرة عام  0222عن نشأة تحديات ضافية.

(Baldi, G. et al. 2013. Cost of the Diet (CoD) tool: First results from Indonesia and applications for policy discussion on food and nutrition )1
security. Food and Nut. Bull., 34(2, supplement): S35–S42.
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حافظة البرنامج واستراتيجيته
-4

شاااااام ت الحافظة عم ية ممتدة لإلغاةة واإلن اش ل فترة  9000-9008وعم ية طوارئ وعم يتين خاصااااااتين وترنام اً
قطرياً ل فترة  .9005-9009وركز التقييم أساساً ع ال ال م ية الممتدة والبرنامج القطري وااستراتي ية القطرية التي وجهت
عم ية وضااااااع البرنامج القطري وأعادت تنظيم الحافظة ككل .ويبين ال دول  0ما يواجهه المكتب القطري من نقص في
التمويل؛ وقد فكر البرنامج في غالق المكتب القطري في وقت مبكر من الفترة المست رضة.
الجدول  :0تمويل الحافظة القطرية إلندونيسيا  ،2102-2119حسب فئات البرامج
عدد العمليات

االحتياجات

النسبة المئوية من

المبالغ الفعلية

النسبة المئوية من

(بماليين الدوالرات
األمريكية)

مجموع االحتياجات

المستلمة (بماليين
الدوالرات
األمريكية)

االحتياجات
المستلمة

ال م ية الممتدة لإلغاةة واإلن اش

1

112.6

65.34

46.208

30.04

البرنامج القطري*

1

44.8

25.99

11.914

26.6

عم ية الطوارئ – ااست اتة ال اج ة

1

0.5

0.29

0.459

92.73

عم يات خاصة

2

14.5

8.39

8.297

57.41

66.878

38.30

المجموع

172.3

* تظهر البيانات المت قة تالبرنامج القطري التمويل المست م حتال نهاية عام  9002ألغراض ميزانية األرتع سنوات التي تنتهي عام .9005
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و قدمت ال م ية الممتدة الدعم ل خدمات تغذية األم والطفل في المراكز ال ااااااحية؛ ووفرت ،في المدارس ااتتدائية،
التغذية المدرسااية التي جم ت تين األغذية المقواة والتدريب المسااتند لال المنهاة الدراسااي؛ ودعمت الم اااتين تالساال ،من
خالل الغذال من أجل ال الة؛ وأتاحت المساعدة الغذائية مقاتل نشال األصول في المناطم الريفية غير ا منة غذائياً؛ ونفذت
مشااااااروعات التنمية الم تم ية ال مح ية الموامية لتغذية األم والطفل والتغذية المدرسااااااية .كما وفرت ما ي زم ألغراض
ااست اتة المرنة لحاات الطوارئ.

-8

وأدخ ت ااسااتراتي ية القطرية تغييرات امة في نهج البرنامج تاسااتخدام النماذة األولية "ومضاااعفة الميزة النساابية
للبرنامج وتدعيم الشااراكات ااسااتراتي ية والبنال ع ال الن احات التراكمية ".وحددت ةالةة م اات أولوية لت زيز القدرات
الوطنية )0 :رصاااااد ان دام األمن الغذائي وتح ي ه ورسااااام خرائطه وم ال ته؛  )9ت زيز قدرة ندونيسااااايا ع ال ااسااااات داد
وااساات اتة ل كوارث وال اادمات؛  )2ت زيز قدرة ندونيساايا ع ال خفض نقص التغذية لال ما دون المسااتويات الحرجة .وتم
تحديد أرت ة "م اات أساسية ل مل" ي )0 :المساعدة التقنية؛  )9وضع النماذة األولية ل تدخالت ال الية األةر وال الحة
ل تكرار؛  )2ت زيز الرصااد والتقييم تغية تحسااين دارة الم رفة؛  )6الدعوة المت قة توضااع ودعم سااياسااات تدخالت األمن
الغذائي والتغذوي المستدام.

-2

وكان البرنامج القطري قد صااااامم لم ال ة األولويات الثالث المحددة في ااساااااتراتي ية القطرية .وتمشاااااياً مع الخطة
ااسااااتراتي ية المؤسااااسااااية ل فترة  ،9002-9008قام المكتب القطري تزيادة المساااااعدة الغذائية في تدخالت تنمية القدرات.
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وكان اافتراض غير الم ن يسااتند لال أن الن اح في الدعوة وتنمية القدرات ،تما في ذلك من خالل وضااع النماذة األولية،
سيمكن الحكومة في نهاية المطاال من حل مشاكل األمن الغذائي وسول التغذية في البالد.
وكثف البرنامج من تح ي ه ل مشاكل في ندونيسيا خالل الفترة المست رضة غير أن ح م ال م يات تق ص لال حد كبير.

-00

ففي الفترة تين عامي  9002و ،9002تراجع ال دد الك ي ل مسااااااتفيدين من  862708لال  26675مسااااااتفيد (الشااااااكل ،)0
وانخفض توميع األغذية من 09 255طنا ً متريا ً لال  0 999طنا ً متريا ً :ولم يومع ف الً ا أقل من ن ااف الكميات المخطط
يخفـااـااف من وطأتها ا جزئيا ً تاانتقال لال استراتي يات النماذة
لها .ومع النقص الكبير في الميزانية (ال دول  )0والتي لم
ف
األولية ،قام البرنامج تتخفيض عدد الموظفين في ندونيساايا من  087موظفا ً في تس ا ة مواقع في عام  9002لال  80موظفاً
في خمسااة مواقع في عام  .9002وخالل ال انب األكبر من الفترة المساات رضااة ،كان المكتب القطري ي مل تمسااتوذ يدنو
البقال.
الشكل  :0المستفيدون حسب النشاط2102-2119 ،
400 000
400000
350 000
350000
300 000
300000
فيرو

نق

المناعة البشرية/السل
HIV/TB

250 000
250000

Education

التعليم

200 000
200000

MCHN

حة األ والطفل وت ذيت ما

150 000
150000

ال ذا مقابل العمل /ال ذا مقابل
التدريب /ال ذا مقابل نشا
األ ول

FFW/FFT/ FFA

100 000
100000
50 000
50000

0
2013
الم در :التقارير الموحدة عن المشروعات .9002-9002

2012

2011

2010

2009
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النتائج التي خل

لي ا التقييم

الموقف والموضع االستراتيجي
-00

أحدةت ااساااااتراتي ية القطرية ت ديالت امة في موقف البرنامج وموضااااا ه ااساااااتراتي ي في ندونيسااااايا ،ومادت
التركيز ع ال التشاااااور والشااااراكة والموالمة مع الحكومة وسااااياساااااتها – تما في ذلك التزام جاكرتا تشااااأن الم ونة المقدمة
ل ف الية اإلنمائية ،و و التزام عزم توقيع ندونيسااااايا ع ال عالن تاري وي ري التأكيد ع يه عبر صاااااكوك من قبيل الخطة
اإلنمائية المتوسطة األجل (ال دول  .)9وفي الوقت نفسه خالل ذل الفترة ،أصبحت ندونيسيا م دراً رئيسياً لألغذية التي
يستخدمها البرنامج في عم ياته ،سوال داخل ندونيسيا أو في الب دان األخرذ .وعمم كل من ااستراتي ية القطرية والبرنامج
القطري تنمية القدرات كأولوية في م ظم تدخالت البرنامج وأخذا تمفهوم النماذة األولية كطريقة ل مل ع ال نطاق صغير،
مع التأةير في الوقت نفسااااه ع ال السااااياسااااة والممارسااااة ع ال نطاق أكبر تكثير .غير أن ااسااااتراتي ية القطرية والبرنامج
القطري لم يبينا الطريقة التي ت مل تها النماذة األولية ،مما شااااكل نقطة ضاااا ف في نهج اسااااتثمر الكثير في مفهوم النماذة
كاال لكيفية توسيع نطاق النماذة األولية الناجحة.
األولية :فالوةائم فش ت في تقديم شرح
ٍ
الجدول  :2موا مة البرنامج مع مبادئ التزا جاكرتا2102-2119 ،
موا مة البرنامج *

مبادئ التزا جاكرتا
تقويااة الم كيااة الوطنيااة من خالل تحااديااد يك يااة الم ونااة تم تحقيم تقدم متواصل.
وعم ياتها.
اانتقال من عالقة المانا-المساااتفيد لال مفهوم الشاااراكات

تم تحقيم تقاادم ،ولكن الحكومااة مسااااااتمرة ع ال افتراض أن البرنااامج

المبتكرة القائمة ع ال قدم المساواة.

سيأخذ ممام المبادرة التقنية.

اانتقال من المسااااااااعدة المالية لال دور الم ونة األكثر

تم تحقيم تقاادم؛ وت ترال الحكومااة تااأن ماادخالت البرنااامج الماااليااة

استراتي ية وتحفيزا.

محدودة و ي م تزمة تالمسااااااااعدة ع ال تمويل عم يات البرنامج في
ندونيسيا.

اانتقال من المسااعدة المتناةرة المساتندة لال المشاروعات تم تحقيم تقدم ،غير أن نماذة البرنامج األولية المتناةرة جغرافيا ً غير
لال نهج ترنام ي أقوذ.

متكام ة تشكل تام.

ت زيز التركيز ع ال تنمياة القادرات والتوجاه نحو النتاائج أصابحت تنمية القدرات ا ن مركزية في ترامج البرنامج ،غير أن ذا
في طار البرامج الوطنية.

االتزام ا ين ك

ا جزئيا ً في موقف الحكومة .ذ تقل شااااارة كل من

البرنامج والحكومة لال التوجه نحو النتائج.
ميااادة المساااااااااللااة المتبااادلااة والموالمااة تين الحكومااة تم تحقيم تقدم من جانب البرنامج والحكومة.
واألطراال الدولية.
* تقدير أجرال فريم التقييم عن طريم تالمقارنة تين استراتي ية البرنامج القطرية إلندونيسيا تالتزام جاكرتا سنة  9002ال ادر عن حكومة ندونيسيا :الم ونة من
أجل الف الية اإلنمائية ،و و متاح ع الhttp://pendanaan.bappenas.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=22 :
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كان لتشديد الحافظة ع ال تنمية القدرات أ مية كبيرة في الت دي لتحديات األمن الغذائي والتغذوي في ندونيسيا .ع ال
-09
أن البرنامج ،وفقا ً ل مقاتالت التي أجريت مع أصاااحال الم ااا حة ،كان أكثر ن احا ً في تحقيم الموالمة الرسااامية ،والتكامل
وااتسااااااااق مع األطراال م نه في الت اون وال تآمر الحقيقيين .ومع كثرة م هام الموظفين في المك تب القطري غير الممول
ت اااورة جيدة ،واضاااطرار ؤال الموظفين لال تكري

م ظم وقتهم ل م يات نماذة أولية ت يدة وصاااغيرة ،فقد أصااابا من

الم ستحيل ا ستثمار ما ي زم من الوقت وال هد في تنال عالقات أكثر عمقا .ومع أنه تم لال حد كبير تفادي أوجه عدم اات ساق
والتداخل  ،فإن البنال الكامل لم يكن ا في حاات نادرة أكثر من م رد جمع لألجزال .وتفيد المقاتالت تأن الت اون مع
الوكاات الثنائية في ااساااااات داد وااساااااات اتة لحاات الطوارئ كان م اقا ً تضاااااا ف أدال البرنامج في جانب من الفترة
المست رضة .وكان الت اون ال م ي محدوداً عبر طار األمم المتحدة ل شراكة مقاتل التنمية ،تل ن التآمر كان أقل من ذلك.
-02

وساعد المشروع ال المي "ش اع ال يزر" ،الذي تمثل دفه في القضال ع ال سول تغذية األطفال من خالل الت اون تين
و كاات األمم المت حدة والق طاع ال خاص ،ع ال تقو ية ت فا عل البر نامج مع ت ض الشاااااار كال من الق طاع ال خاص؛ وأ كدت
المقاتالت مع مؤسسات األعمال أن الت اون أصبا جزلاً اما ً من صورة البرنامج في ندونيسيا .وقد حقم المكتب القطري
تقدما ً جيداً في قامة عالقات تموي ية مع القطاع الخاص.

-06

وكانت حافظة ندونيسيا متوائمة جداً مع خطة البرنامج ااستراتي ية ل فترة  9002-9008وامتث ت عموما ً لسياساتها،
مع أن ما حققته السياسات ااجتماعية والتنظيمية – من قبيل تنمية القدرات – كان أقل من المتوقع.

وحقم البرنامج تقدما ً كبيراً في التكيف مع السااياق المتغير في ندونيساايا .وكان لميزته ك هة جمع تين القطاعين ال ام
-05
والخاص والم تمع المدني أ ميتها في ذا ال ااااااادد ،مع أن التقدم كان متفاوتا .ون ا البرنامج في التحرك مبكراً وأدرك
األ مية المركزية لتنمية القدرات في ندونيساايا ،غير أنه لم يساات ب تالشااكل الكافي لهذل الحاجة .واعترال البرنامج تت زيز
الحكومة ل م كية في القطاعات التي ي مل فيها – األمر الذي تدل ع يه المساااااا مة تمب غ  9.8م يون دوار أمريكي للبرنامج
خالل فترة أرتع سنوات – وعزم عالقات ال مل مع الحكومة.

عوامل وجودة عملية اتخاذ القرار االستراتيجي
راعال البرنامج ت ااااااورة متزايدة أ داال الحكومة وشااااااركائها ،وأظهر في عداد ااسااااااتراتي ية القطرية والبرنامج
-04
القطري تحساانا ً كبيراً في عم ية اتخاذ القرار ااسااتراتي ي وفي التح يل المساااند لها ،تما في ذلك التس ا يم تالتغير السااريع في
السااياق القطري والحاجة لال تدخالت ا تسااتند لال األغذية .ومع ذلك ،وكناق ة نفط ائ ة تحتاة لال وقت طويل ل تمكن من
الاادوران ،كااان التفكير ااسااااااتراتي ي لاادذ البرنااامج متااأخراً عن التطورات؛ كااان ناااك توق ااات أكثر من الالمم من
اسااااااتراتي يات التمويل التق يدية ع ال الرغم من ال هود المبذولة لت دي ها ،من قبيل ت دي ها من خالل الت امل المبتكر مع
القطاع الخاص .وكان ناك ضاااااا ف في تقدير الحاجة لال مهارات جديدة لتحقيم التركيز المخطط له ع ال تنمية القدرات
والدعوة.
-07

ويت م جانب من التأخر في التفكير ااساااااتراتي ي تاساااااتمرار عمل البرنامج في شااااارال األغذية والمنت ات الغذائية
التكمي ية وتومي ها .فالتركيز ع ال الس ا ع األساااسااية في شااكل ومضاامون التقارير الموحدة عن المشااروعات ا يناس اب جيداً
عرض المسااائل الرئيسااية في األنشااطة التي ينطوي ع يها اانتقال من الم ونة الغذائية لال المساااعدة الغذائية ،كما في حال
ندونيسيا .كما أن رث البرنامج ج ه تطي ا ً في التخ ص من الشرال والتوميع المباشرين ع ال الرغم من عدم كفالتهما وق ة
أ ميتهما في ت د لديه فرص لإلنتاة والتوميع المسااااااتندين لال القطاع الخاص ،رغم التحديات الكبيرة الناجمة عن م يادة
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انخراط القطاع الخاص .وقد وضع المكتب القطري اقتراحا ً لتوميع األغذية عن طريم نظام إلحالة القسائم( – )2و و اقتراح
لم يؤمن المكتب التمويل له – غير أنه كان من الممكن ف ل المزيد لالتت اد عن نظام التنفيذ ع ال أساااااااس "تقال األمور ع ال
حالها".
ولم يقدم اإلطار المنطقي الوارد في وةيقة ال م ية الممتدة لإلغاةة واإلن اش تفاصاااااايل كافية تت م تكيفية تحقيم التغير

-08

المستدام وتموجب أية افتراضات .وقد شددت الوةيقة ع ال أ مية الت اون مع الحكومة وتنمية القدرات والموالمة مع سياسة
الحكومة ،غير أن ال م ية الممتدة تقيت في صاااورة م موعة من تدخالت البرنامج تفتقر لال التكامل تين ال ناصااار المخت فة
فيها.
وتإدخال مفهوم النماذة األولية ،اعترفت ااسااااتراتي ية القطرية تأن تدخالت البرنامج المباشاااارة سااااتكون ع ال نطاق
-02
صغير جداً وتأن البرنامج ،تداً من تحقيم األمن الغذائي والتغذوي ت ورة مباشرة لمستفيدين كثيرين ،سيُـاااااااي سـااااااار عمل
جهات أخرذ – الحكومة تالدرجة األولال – ع ال القيام تذلك .ع ال أن الشاااااارح الوارد في وةيقة ااسااااااتراتي ية حول كيفية
تحقيم ذا الهدال كان ضمنياً ع ال أحسن حال .فقد ركزت ،و و أمر يمكن فهمه ،ع ال كيفية عمل البرنامج ،ولكنها لم تبين
كيف ستتمكن ااستراتي ية وعم ياتها من تحقيم النتائج المق ودة واألةر المتوخال.

أدا الحافظة ونتائج ا
الفعالية
-90

ساااا مت أنشاااطة البرنامج في م ال تح يل شااااشاااة األوضااااع ورسااام خرائطها ،ت اااورة مباشااارة في األمن الغذائي
وم موعات خرائط شاااشااة األوضاااع ع ال المسااتوذ الوطني وفي اةنتين من المقاط ات .وكررت الساا طات اإلندونيسااية
رساااااام أطال الخرائط في أكثر من  90مقاط ة أخرذ .وأظهرت مقاتالت أجريت في كوتانغ أن عم ية تح يل شاااااااشااااااة
األوضاااااع ورساااام خرائطها ع ال مسااااتوذ المقاط ات ترسااااخت جيداً في نوسااااا تينغارا تيمور .وعموماً فإن عم يات تح يل
شاشة األوضاع ورسم خرائطها أنت ت ح ائل تقنية ف الة( )3لم ال تنمية القدرات ول م ال المؤسسي.

وتبين المقاتالت والوةائم ق ة ف الية اساااات داد واساااات اتة البرنامج لحاات الطوارئ .وكما كان خبرال البرنامج تقنيين
-90
من حيث األ ساس وكانوا يحولون دوريا ً ل م يات اا ست اتة الطارئة ،فإن البرنامج لم ي الج التحديات ال سيا سية والمؤ س سية
التي تنطوي ع يها قامة وكاات جديدة ع ال المساااتوذ الوطني ومساااتوذ المقاط ات إلدارة الكوارث ،و ي وكاات لم يكن
من السهل ال مل م ها .ووفقاً ألصحال الم حة الخارجيين والداخ يين ،أدذ ذا األدال الض يف لال اإلضرار تشكل كبير
تساام ة البرنامج في م ال ااساات داد وااساات اتة لحاات الطوارئ ،مع أن المكتب القطري ،تح ول عام  ،9002كان يتمتع
تم موعة مهارات أفضل وفهم أوضا احتياجات تنمية القدرات والتنمية المؤسسية.

( )2البرنامج وأوكسفام ندونيسيا .9000 ،دراسة جدوذ ل تحويالت النقدية في مقاط تي نوسا تينغارا تيمور ونوسا تينغارا تارات ،متوفر ع ال الموقع:
http://www.wfp.org/content/cash-transfer-feasibility-study-nusa-tenggara-timur-and-nusa-tenggara-barat
( )3انظر مثال Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI :والبرنامج ،9002 ،أط خرائط األمن الغذائي و شاشة األوضاع في ندونيسيا9002 ،
 Pemerintah Provinsi NTB, Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanianوالبرنامج ،9000 ،األمن الغذائي وأط خرائط شاشة األوضاع في نوسا تينغارا تارات.
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وأدت المشااااكل المنه ية التي شااااتت ااساااتق اااالات لال نتاة تيانات غير قاط ة حول ف الية عمل البرنامج الخاص
تتغذية األم والطفل في الحد من التقزم والهزال خالل الفترة المسااات رضاااة .ويظهر من المقاتالت ومن تح يل التقارير أنه لم
يتم ت ورة منه ية اغتنام فرص الرتط تين تنفيذ النماذة األولية مح يا ً وااستراتي ية الوطنية.

ووفقا ً لمقاتالت أجريت في المدارس ،فإن نهُج التغذية المدرسية التي روجت لها الحافظة كانت ف الة في ت زيز تركيز
-92
األطفال .ع ال أن أةر ا ع ال المواظبة ع ال الحضور كان أقل وضوحا ً :فوفقا ً ل موظفين الذين أجريت المقاتالت م هم ،وكما
ظهر من اسااااتق ااااال خط األساااااس الذي أجرال البرنامج ،فإن المواظبة ع ال الحضااااور لم تخت ف تين أيام توميع الوجبات
المدرسية وأيام عدم تومي ها ،غير أنها مادت ت د البدل تالتغذية المدرسية .ويمكن ل تغذية المدرسية أن تستفيد من تغذية األم
والطفل التي تركز ع ال األيام األلف األولال منذ تدل الحمل ،وأن تسااااااتغل الدعم المح ي القوي الذي ح اااااال ع يه البرنامج
ألغراض اسااتراتي يات الوجبة المدرسااية المسااتندة لال األغذية المح ية .ع ال أنه ،نا أيض اا ،لم تكن النماذة األولية المح ية
الواعدة مرتبطة ت ورة ف الة تالدعوة والسياسة ع ال المستوذ الوطني.
-96

وتبين تيانات الرصااد التي جم ت حول أنشااطة الغذال مقاتل نشااال األصااول في ال زل األخير من الفترة المساات رضاة
وجود نتائج ي اتية ق يرة األجل تت م تاألمن الغذائي لدذ مت قي األغذية .وي ك

ذلك النتائج التي تمخضت عنها تقييمات

أخرذ ألةر أنشطة الغذال مقاتل نشال األصول )4(،غير أنه لم يتم الح ول ع ال أدلة تفيد تأن ذل التدخالت ستكون مستدامة
وستحقم ت زيزاً دائما ً في األمن الغذائي وأمن سبل ال يش ل مشتركين .ف ضمان الترتيبات التقنية والمؤسسية الطوي ة األجل
ل حفاظ ع ال األصاااول لم يكن مدرجاً في اساااتراتي ية البرنامج .والمكون الخاص تأنشاااطة الغذال مقاتل نشاااال األصاااول في
البرنامج القطري لم يتضااااامن تقديراً لمدذ ان دام األمن الغذائي أو تح يالً ل ساااااياق والمخاطر أو تقديراً ل قدرات أو شاااااارة
وا ضحة لألس ول الذي سيمكن تدخالت البرنامج الخا صة تأنشطة الغذال مقاتل نشال األ صول من تكميل سياسة الحكومة
واستراتي ياتها )5(.ولم ي ثر فريم التقييم ع ال أدلة كافية تفيد تأن أنشطة البرنامج أدت لال أكثر من فائدة عاترة أو أن ال مل
المح ي تني ت ورة ف الة كنماذة أولية تؤةر ع ال ااستراتي ية الوطنية.
-95

وعموما ،فإن ميادة تركيز الحافظة ع ال تنمية القدرات لم يت ااف ا تقدر متواضااع من الف الية .وأكدت المقاتالت أنه
في حين أن المكتب القطري أدرك أ مية تنمية القدرات فإنه لم يتمكن من التركيز ع ال ذل المهمة .فقد ت رض اسااااااتهداال
تنمية القدرات لال عوائم تسااابب اافتقار لال تقديرات كافية ل قدرات و لال اساااتراتي ية شاااام ة ل دعوة .وقد كشاااف اساااتخدام
عم ية مؤشاااااار القدرة الوطنية ،الم مول ته في البرنامج ،لتقدير أدال البرنامج أن النهج المتبع في تنمية القدرات لم يكن
منه يا ً تما فيه الكفاية ،ع ال أنه تانتهال الفترة المساات رضااة كان ناك تحساان م حوظ في التخطيط لبنال القدرات واتساام ذلك
تزيادة التركيز المنه ي ع ال المستويات الفردية والتنظيمية والمؤسسية.

-94

وقد أدرك المكتب القطري ما ل دعوة من أ مية في م ال الترويج لتقنيات واسااااااتراتي يات ف الة ذات صاااااا ة ،لت زيز
األمن الغذائي والتغذوي ،مع رتطها تتنمية القدرات حيثما ي زم ذلك .غير أن المكتب القطري لم يتساام تما يكفي من المنه ية
في صااااياغة اسااااتراتي يات الدعوة لديه وفي تنفيذ ا ورصااااد ا وتقدير ا واإلتالي عنها ،مما ي ود جزئياً لال نقص الموارد
و لال أعبال دارة نماذة أولية صغيرة متناةرة.

-97

وتفيد المقاتالت مع الشاااركال الحكوميين واإلنمائيين تأن البرنامج قدم مساااا مة ي اتية ع ال المساااتوذ الوطني تال مل
مع منظمااة األمم المتحاادة ل طفولااة ومع الحكومااة ع ال دراة التغااذيااة في الخطااة اإلنمااائيااة المتوسااااااطااة األجاال ل فترة

(" )4التقرير الت مي ي لس س ة تقييمات أةر الغذال مقاتل نشال األصول ( )9000-9009ودروس تنال قدرة سبل ال يش ع ال ال مود" (* ،)WFP/EB.A/2014/7-Bص.2 .
( )5وفم التوصية الواردة في ،استخدام أنشطة الغذال مقاتل نشال األصول – ال ورة األكبر .دليل أنشطة الغذال مقاتل نشال األصول .الوحدة ألف ،98 :ترنامج األغذية ال المي.
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 ،9006-9000وتالمساااااعدة ع ال عداد خطة ال مل الوطنية لألغذية والتغذية .وكان تأةير البرنامج أقل في ميدان سااااياسااااة
التغذية المدرسااية ،ذ أن ا تمامه تها كان أض ا ف – فالتغذية المدرسااية لم تذكر في ااسااتراتي ية القطرية – ع ال الرغم من
المح ي ل وجبة المدرساااية المساااتندة لال األغذية المح ية .وكان تح يل شااااشاااة األوضااااع ورسااام خرائطها الميدان

التحم

الوحيد الذي حقم فيه البرنامج ت زيزات امة في القدرة التح ي ية الوطنية خالل الفترة المسااات رضاااة .ولم يكن للبرنامج أي
أةر ع ال أولويات السااياسااات الوطنية في م اات المساااواة تين ال نسااين ،كما أن أصااحال الم ا حة ات غوا عن ق ة التأةير
ع ال ااست داد لحاات الطوارئ والت دي لها – أي القطاع األشد ص وتة من الناحية المؤسسية في الحافظة اإلندونيسية.
وع ال الرغم من مكانية اسااتخدام أنشااطة البرنامج الخاصااة تالغذال مقاتل نشااال األصااول ألغراض الدعوة ألنشااطة التكيف
مع تغير المناخ ع ال نطاق كبير ،فإنه ا تتوفر أية أدلة ع ال أن ذل النماذة األولية حققت أةراً يذكر ع ال مسااااااتوذ الخطط
الوطنية.

الكفا ة
وجد التقييم أن الكفالة لم ت الج ت ورة منه ية في نهج النماذة األولية في الحافظة .ولم تتوفر أية أدلة ع ال أن تكاليف

-98

الوحدة في األنشاااطة كانت موضاااع نظر كاال في ت اااميم تدخالت النماذة األولية و دارتها ،كما أن رصاااد التكاليف لم يكن
كافيا .وأت غ الموظفون عن ارتفاع تكاليف التشغيل عموما ،األمر الذي يمكن تبريرل في مرح ة النموذة األولي لو أن أنشطة
الدعوة والتوعية أدت لال مزيد من الكفالة في التنفيذ ع ال نطاق كبير من جانب الحكومة .وقد كان المكتب القطري ،نحو
أواخر الفترة المست رضة ،يستكشف مكانية خفض تكاليف الموظفين تاستخدام عدد أكبر من اإلندونيسيين.

االستدامة
-92

أخذ البرنامج ااستدامة في ااعتبار في أنشطته التغذوية وحقم تقدما ً محدوداً نحو تحسين ااستدامة من خالل الت اون
مع القطاع الخاص في م ال تقوية األغذية المح ية .وقدم الترويج ل وجبة المدرسااااية المسااااتندة لال األغذية المح ية أساااااساااااً
ل تغذية المدرساااية المساااتدامة مع أنه كان ينبغي القيام تالمزيد لالساااتفادة من التحم

المح ي ل وجبة المدرساااية المساااتندة لال

األغذية المح ية .وتضااااللت اساااتدامة تدخالت البرنامج في م ال ااسااات داد لحاات الطوارئ والت ااادي لها في منت اااف
الفترة المساات رضااة تساابب عدم ف الية أدال البرنامج وتساابب عدم ااسااتقرار المؤسااسااي لدذ الشااريك الرئيسااي و و الوكالة
الوطنية ال ديدة إلدارة الكوارث .وكانت ااسااتدامة التقنية لتدخالت الغذال مقاتل نشااال األصااول موضااع شااك نظراً لغيال
تيانات الرصد المتوسطة األجل والطوي ة األجل.
-20

وحقم البرنامج تقدما ً أكبر نحو ااسااااتدامة ااسااااتراتي ية في م اات الحافظة التي انخرط فيها في جهود أعم مت ددة
الشااركال وساااند فيها أنشااطة الدعوة التي يقوم تها عن طريم تنفيذ ا ت ااورة ف الة من الناحية التقنية .وتشاامل األمث ة ع ال
ذلك ت اونه مع شاااركات األغذية المح ية فيما يت م تالتدخالت التغذوية ،وجهودل المترساااخة الطوي ة األجل في م ال تح يل
شاشة األوضاع ورسم خرائطها ،و ي جهود حققت نتائج مستدامة استراتي يا.

االستنتاجات والتقدير العا
أجرذ التقييم تقديراً ألدال البرنامج في ساياقين اةنين ل تغيير :األول في ندونيسايا التي لم ت د تمثل تحديات واحتياجات
-20
وفرصااااا ً تق يدية اعتاد البرنامج ع ال الت امل م ها؛ والثاني في البرنامج نفسااااه الذي شااااهد اانتقال من الم ونة الغذائية لال
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المساااعدة الغذائية ،ومن ال وجسااتيات لال تنمية القدرات ،ومن الحاجة أساااسااا ً لال مهارات تقنية لال الحاجة لال قدر مماةل
ع ال األقل من المهارات ااستراتي ية والمؤسسية.
-29

وفي ذل البي ة الدينامية غير المستقرة ،كان ع ال المكتب القطري في ندونيسيا أن يناضل ضد الزيادة المتواص ة في
تحديات الميزانية .وخالل ال انب األكبر من الفترة المساات رضااة ،تمكن المكتب القطري من البقال وااسااتمرار ع ال امش
القدرة ع ال الحياة ،تل وع ال امش الم اااااداقية في ت ض األحيان ،ذ عمل في ظل مساااااتويات غير مساااااتدامة في ظروال
أ سالت تالضرورة لال األدال .ومع ذلك ،فقد تمكن المكتب من تحقيم تقدم ام من حيث ااستراتي ية تتبديل أدوار البرنامج
وصاااورته ،وت زيز أ مية الحافظة تالنسااابة احتياجات الب د اإلنساااانية واإلنمائية ،وميادة الموالمة مع الخطط والساااياساااات
الوطنية .ع ال أن مشاااكل الموارد تنهاية الفترة المساات رضااة وض ا ت موضااع المخاطرة مكانية حفاظ البرنامج ع ال القدرة
الدنيا الالممة لم داقية صورته وأدائه في التوجهات ال ديدة التي كان صائبا في اتخذ ا.

-22

ويرجا أن عم ية اتخاذ القرار ااستراتي ي لدذ البرنامج ستتطور مع تحول شركائه الحكوميين لال شركال يتمت ون
تموارد أفضاال وتقدرات تقنية أقوذ .وت ااورة متزايدة ،ساات اابا عم ية اتخاذ القرار عم ية مشااتركة لوضااع الخطة الوطنية
يقدم فيها البرنامج مسااا مات محددة .ويتمثل التحدي أمام البرنامج كمنظمة عالمية في تكييف عم ياته تساارعة تحيث ت ك
التغير ااساااااتراتي ي .وفي حافظة ندونيسااااايا ،لم يكن التقدم ااساااااتراتي ي الكبير مدعوما تف الية قوية في جميع البرامج ذ
استمرت ت ض ال ادات التشغي ية القديمة.

-26

وقد تباينت الف الية ع ال نطاق واساااااع في الحافظة .وتمثل التحدي المركزي الخاص تت ديل ال م يات تحيث تتاللم مع
ااسااااتراتي ية في اسااااتخدام النماذة األولية لرتط التنفيذ الميداني ال ااااغير النطاق ،من خالل الدعوة ،تاعتماد التنفيذ الكبير
الناطم .ولم تظهر الحافظة ا ما قل من الف الية في ذا ال دد واتسمت ت دم كفاية ال هود التقنية والخاصة تتنمية القدرات
وتالدعوة لتحقيم ذا الرتط الشااااااديد األ مية .وارتبط تذلك تحدي آخر تمثل ت دم كفاية التركيز ع ال الكفالة في ت ااااااميم
استراتي يات النماذة األولية وتنفيذ ا ورصد ا .ولم يكن أدال الحافظة جيداً وفم م يار الكفالة الضيم الذي تمكن التقييم من
تطبيقه .وقد أدذ ذان التحديان المت قان تالنماذة األولية لال ض اال استدامة نواتج الحافظة.

التو يات
-25

التو ااااية  :0ينب ي على المكتب القطري ،عمالا على توضااااي هيكل حافظته في ندونيساااايا ومبررها المنطقي ،أن
يخطط عمله وينفذه في فئتين اثنتين :تنمية القدرات المؤسسية ،والنماذج األولية.

ومن شااأن ذا الت اانيف الواضااا أن ييساار ل مكتب القطري فهمه ل تحديات وقيامه توضااع ااسااتراتي يات المالئمة.
-24
وتركز تنمية القدرات األساااسااية – و ي تشاامل حاليا ً أنشااطة تح يل شاااشااة األوضاااع ورساام خرائطها وأنشااطة ااساات داد
لحاات الطوارئ والت اادي لها – ع ال ت زيز قدرات المؤسااسااات ذات ال ا ة والموظفين الم نيين ع ال المسااتوذ الوطني
ومستوذ المقاط ات تل وحتال مستوذ النواحي ،حسب ااقتضال .أما أنشطة النماذة األولية  -و ي حالياً الغذال مقاتل نشال
األص اول وتغذية األم والطفل والتغذية المدرسااية – فينبغي أن تركز ع ال وضااع اسااتراتي يات تسااتند لال األدلة لتقديم الدعم
ع ال مستوذ المستفيدين ،و ي استراتي يات يمكن ل وكاات الوطنية من القطاعين ال ام والخاص اعتماد ا وتوسيع نطاقها،
وع ال استهالل استراتي ية لتنمية القدرات ل ل ذلك ممكنا.
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-27

وينبغي أن تحدد ترامج تنمية القدرات المؤسااااسااااية ما ي ي :النهج الذي يتبع مال تنمية القدرات؛ وااسااااتراتي ية التي
تستخدم في الدعوة والتوعية؛ وكيفية رصد تنفيذ ااستراتي ية واإلتالي عنها.

-28

وينبغي أن تحدد أنشااااااطة النماذة األولية ما ي ي :نطاق التدخل والتوساااااايع الم تزم لنطاق التدخل في نهاية المطاال
وكيفية تحقيقه؛ وأدوار البرنامج في التنفيذ الميداني؛ والطرائم واألدوات والنُهج التي يت ين و ض ها والتدليل ع يها والدعوة
لها؛ وكيفية ااضااااطالع تتنمية القدرات؛ وف الية تكاليف النموذة األولي وأنشااااطة التوساااايع النهائي لنطاقه؛ واسااااتراتي ية
الدعوة والتوعية التي سااتسااتخدم لكفالة الف الية ل سااياسااات؛ ومؤشاارات الرصااد وطرائقه؛ واسااتراتي ية البرنامج ومخططه
الزمني ل خروة التدري ي.

-22

التو ية  :2ينب ي على المكتب القطري أن يضع استراتيجية شاملة لتنمية القدرات لكل من قطاعات تحليل هشاشة
األوضاع ورسم خرائط ا ،واالستعداد لحاالت الطوارئ والتصدي ل ا ،وت ذية األ والطفل ،والت ذية المدرسية.

-60

وينبغي أن تكون كل اسااااتراتي ية مدعومة تخطة ل موارد وأن تتضاااامن ما ي ي :تح يل أصااااحال الم اااا حة؛ والرؤية
والنواتج المتوق ة؛ والنهج واألدوات لتقييم كل من الشااااركال المباشاااارين؛ وأنواع التدخالت ،والتي ينبغي أن تسااااتغل الميزة
المقارنة المتوفرة لدذ البرنامج وأن تطور ا ،وأن ت مم المنظور ال نسااااااااني؛ والشااااااركال ااسااااااتراتي يون في التنفيذ؛
ومؤشاااااارات وعم يات التقدم؛ وعم يات التفكير والت م؛ وتنمية القدرات ذات ال اااااا ة والالممة لموظفي المكتب القطري
أنفسهم.

-60

التو ااية  :2ينب ي أن يضااع المكتب القطري اسااتراتيجية شاااملة للدعوة والتوعية لكل من قطاعات تحليل هشاااش اة
األوضاع ورسم خرائط ا ،واالستعداد لحاالت الطوارئ والتصدي ل ا ،وت ذية األ والطفل ،والت ذية المدرسية.

-69

ألغراض اانخراط السياساتي الف ال ،ينبغي أن تتضمن كل سياسة ما ي ي :تح يل أصحال الم

حة ،وتحديد راسمي

السااياسااة – ع ال جميع المسااتويات – الذين يت ين التأةير ع يهم؛ ودور الشااركال ،تما في ذلك الشااركال الفاع ون في الم تمع
المدني؛ والتغيرات في السياسة وال وائا والموارد والممارسة ،مما ينبغي الدعوة له؛ والنهُج التي ستستخدم ،والتي ينبغي أن
تسااااتغل الميزة النساااابية للبرنامج وأن ت مم المنظور ال نساااااني؛ وكيف يمكن للبرنامج أن يقوم تدور ال امع والوساااايط تين
الحكو مات والق طاع ال خاص والم تمع ال مدني والو كاات ا لدول ية األخرذ؛ والخطط والمؤشاااااارات الالم مة لق ياس التقدم
المحرم .وينبغي أن تكون كل استراتي ية مدعومة تخطة ل موارد.
-62

التو اااية  :4ينب ي على المكتب القطري ،بدعم من المكتب اإلقليمي ومن المقر ،أن يبذل للت ذية المدرساااية ج ودا
وموارد مكافئة لما يبذله من ج ود وموارد ألنشطة ت ذية األ والطفل.

-66

يتط ب تنفيذ ذل التوصاااية توفير عدد كاال من الموظفين؛ واساااتراتي ية أوضاااا لتنمية القدرات ل تنفيذ ع ال مساااتوذ
النواحي؛ واساااتراتي ية ل دعوة تساااتفيد ع ال المساااتوذ الوطني من التحم

المح ي الذي تولدل النهُج الم مول تها في م ال

التغذية المدرسية.
-65

التو ية  :2ينب ي على المكتب القطري أن يلتمس التمويل ،بدعم من شعبة الشراكات مع القطاع الخاص ،ألغراض
جرا مزيد من البحوث ب ية تحديد التعزيزات الممكنة السااااااتراتيجيته لت ذية األ والطفل ،اسااااااتناداا لى تقييم لثار الن ج
المستخدمة حتى اآلن.
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-64

15

وينبغي أن تقارن ذل البحوث تين آةار مخت ف م موعات التدخالت ،مثل المنت ات الغذائية مقاتل الت يم والترويج
لتغيير الس وك؛ والتدخالت أةنال موسم ال دل مقاتل الف ول األخرذ؛ والتدخالت المحددة ل تغذية مقاتل التدخالت المركزة
ع ال التغذية.

-67

التو اااااية  :6ينب ي على المقر أن يعزز نظمه الخا اااااة بالر اااااد واإلبالك وجعل ا أكلر

ااااالة بعمل البرنامج في

ندونيسيا والبلدان المماثلة.
-68

ينبغي تنقيا القالب الخاص تالتقارير الموحدة عن المشااااااروعات تحيث يمكنها اإلتالي عن اإلطار المنطقي ل م ية،
حيثما يقت ضال ذلك؛ و ا ستراتي يات تنمية القدرات والدعوة المحددة ل م ية؛ و مكانية اا ستمرار التقنية والمؤ س سية ل م ية،
مع رتطها ،حسااااب ااقتضااااال ،تالفوائد المت قة تاألمن الغذائي والتغذوي والفوائد المت اااا ة تذلك والمقدمة ل مسااااتفيدين من
النماذة األولية؛ والمسااااا مة في األ داال ااسااااتراتي ية للبرنامج؛ واامتثال لسااااياسااااات البرنامج ذات ال اااا ة ،واساااايما
السياسات في م اات التغذية والتغذية المدرسية وتنمية القدرات والمساواة تين ال نسين.

-62

التو ااااااية  :7ينب ي على البرنامج ،طوال فترة ابقائه لمكتبه القطري في ندونيساااااايا ،أن يضاااااامن له الحد األدنى
األساسي من الحضور التش يلي وأن يتكفل بذلك.

-50

ويمكن أن يتألف ذا الحضااااور من عدد أقل من الموظفين الدوليين مع ميادة نساااابة الموظفين اإلندونيساااايين من الذين
يتمت ون تاألقدمية والخبرة ،ع ال أن يساتكم وا عند الحاجة تكبار الموظفين الدوليين أو تاساتشااريين مح يين .وينبغي ل مكتب
القطري ،ع ال األقل خالل الفترة المتبقية من البرنامج القطري ،أن يضاااام تين موظفيه أخ ااااائيين في م الي تنمية القدرات
ناك ما يدعو لال ميادة عدد الموظفين .وينبغي أن يكون جميع التقنيين
والتغذية المدرسااااااية ي م ون تكامل الوقت .ولي
متمت ين تالمؤ الت الالممة في م ال تنمية القدرات .وينبغي أن تكون مدة عقود جميع الموظفين  09شهراً ع ال األقل.

-50

وي تبر توفير التمويل لهذا الغرض مسااؤولية مؤسااسااية تقع ع ال عاتم البرنامج ويرجا أن يتط ب مزي اً غير تق يدي
من الم اااااادر ،من قبيل التمويل من الحكومة المانحة والقطاع الخاص ،تاإلضاااااافة لال الم اااااادر الم تادة ل تمويل الثنائي
والمت دد األطراال ،مع احتمال ضافة م ادر جديدة ليها.
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التو اااية  :8فيما عدا حاالت الطوارئ من المساااتو  ،2ينب ي أال يقو البرنامج باإلمداد باألغذية أو توزيع ا ،بما
في ذلك منتجات الت ذية التكميلية ،في ندونيسيا.
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تدعم من المكتب اإلق يمي ومن المقر ،ينبغي ع ال المكتب القطري أن ينهي تدري يا ً مشااااركته المباشااارة في توريد أو
توميع األغذية ومنت ات التغذية التكمي ية تم رد التمكن من وضع ترتيبات تدي ة لذلك.
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التو ية  :9بدعم من شعبة السياسات والبرامج واالبتكار والمكتب اإلقليمي ،ينب ي على المكتب القطري أن يجري
تقديراا عاجالا ومتعمقا ا لعمله في مجال ال ذا مقابل نشاااا األ اااول لتحديد فعالية الن ج التي يساااتخدم ا من حيث التكلفة
واستدامت ا و مكانية تكرارها ،وللبت في ما ذا كان هناك ما يبرر موا لة أنشطة ال ذا مقابل نشا األ ول.

وينبغي أن يتضااامن التقدير تحقيقا ً مت مقا ً لألمن الغذائي ذي ال ااا ة ول متغيرات المؤساااساااية والبي ية في ما ا يقل عن
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 90موق ا ً قدم فيها البرنامج الدعم ألعمال الغذال مقاتل نشال األصول خالل الفترة المست رضة .وفي أعقال ذل الدراسة،
ينبغي أن تسااتند أية توصااية تمواصاا ة دعم أنشااطة الغذال مقاتل نشااال األصااول لال القبول تأن البرنامج لن يقوم و نفسااه
تاإلمداد تاألغذية أو تتومي ها.
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